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Julkaisija                                    
Ounasvaar an Latu r y.               
Vartiokatu 11-13 A              
96100 ROVANIEMI                  
Gsm 040 573 9855   

Email: ounasvaaranla-
tu@gmail.com               

www.suomenlatu.fi/
ounasvaaranlatu 

Valokuvat                         
Pasi Jur mu                
Martti Melamies          
Asko Salmela                            
Aila Lehtosalo                         
Raili Arvio                               
Tuija Ikähei monen                                     
Eero Kukkonen                          
Lilja Hiltunen                                
Hannu-Pekka Pukema            
Seppo Arvi o                            
Suomen Latu 

 
OuLa ry:n tiedote jaetaan                                  
3 krt/vuosi:                                                        
- 1/2010   tammi kuu                                        
- 2/2010   toukokuu                                         
- 3/2010   el okuu 

Tiedotetta ei toimiteta jäsenille, 
joilla on j äsenmaksu maksamatta 
ilmestymispäi vään mennessä. 

Ilmoitusmyyntihinnat:                                       
- 1/1   120 mm x 165 mm    250 € 
            takakansi 300 €                                
- 1/2   120 mm x 80 mm      200 €           
- 1/4   120 mm x 20 mm      100 € 

HUOM!                                                                     
Otamme vas taan jäsenistöltä 
omia kirjoituksia ja ilmoituksia. 
Riippuen ilmoitusten sisällös tä 
perimme il moitusmyyntihinnan. 

Päätoimittaja                                                  
Seppo Arvi o 

Toimitussihteeri                                                  
Hannu-Pekka Pukema 

Painopaikka                              
Kopipl us 
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Av antouinti   10 

Logokilpailu   11 

Perheliikunta   11 

Nuoriso/Outdoor –klubi  12 

55. Napapiirin Hiihto  14 

Retkeily    16 

Retkeilyn tulev ia tapahtumia 17 

OuLa A –osake   18 

Uudisrakennus   19 
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OuLa:n jaostot   21 

Ounasv aaran Latu ry.  22 

Kansi: Hilehiset Logokilpailun voittanut ehdo-
tus ”Ville Vilunen”, tekijä Pasi Jurmu 
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OUNASVAARAN LATU RY. 

Jäsenmaksut v. 2010 

1. jäsen   22 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti 

Perhe   30 € Latu ja Polku –lehti + 2  jäsenkorttia 

Rinnakkaisjäsen 13 € Oulakka + jäsenkortti 

Nuorisojäsen       9 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti      
(alle 19 v.) 

Liittyminen jäseneksi 

• Suomen Latu (jäseneksi rekisteröityminen):                              
marita.lassila@suomenlatu.fi tai puh. 044 722 6314 

• OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com  

• Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä 

Osoitteen muutokset 

• Latu ja Polku -lehden palvelukorti lla 

• OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com  

Jäsenedut 2010 

• Latu ja Polku -lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa 

• Tapaturmavakuutus yhdistyksen järjestämissä ti laisuuksi ssa 

• Suomen Ladun jäsenedut; kts. Latu ja Polku -lehti 

Tiedottaminen 

• Oulakka –jäsentiedote 

• OuLan toimitilat Vartiokatu 11-13 A 

• www.suomenlatu.fi/ounasvaaranlatu 

• Lapin Kansa –lehden urheilumuistio 

• Uusi Rovaniemi –lehden Menoksi –palsta 
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OUNASVAARAN LATU RY. 

Ounasvaaran Latu ry  on perustettu 9.12.1952. Maksaneita jäseniä 
yhdistyksellä on 1.7.2009 tilaston mukaan 1 031 henkilöä. 

HALLITUS 2010 
Puheenjohtaja     

   Arvio Seppo  0400 395 892    seppo.arv io@fcg.f i 

Varapuheenjohtaja 

   Karvinen Antero 0400 395 984    antero.karvinen@gtk.fi 

Sihteeri  

   Oivo Eeva  040 735 5869    eev a.oiv o@rovaniemi.f i 

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri 

   Kukkonen Eero  040 536 6715    eero.kukkonen@lao.fi  

Jäsenet: 

   Hiltunen Lilja  040 508 4926    lilja.hiltunen@lshp.f i 

   Ikäheimonen Tuija 040 775 7353    kaarina.ikaheimonen@luukku.com  

   Kemppainen-Koiv isto Riitta 050 555 5617 riitta.kemppainen-koivis-                   
                to@luukku.com 

  Lehtosalo Aila  040 848 5956    aila.lehtosalo@pp.inet.f i 

  Salmela Asko  040 846 6140    asko.salmela@netti.f i 

Varajäsenet:  

  Lehtonen Mikko  040 861 0860    mikko.lehtonen@ppf.inet.fi 

  Muje Petri (OK-koul.v ast.) 040 716 5346   pmuje@hotmail.com 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Talvinen uudenvuoden tervehdys! 

Alkutalv i on ollut ainakin hiihtäjille täällä Rov aniemellä mieluisaa aikaa. Ensilumi 
satoi aikaisin. Vaikka sitten tuliv atkin leudommat kelit ja luonnon lumi meni vä-
hiin, niin kiitos Urheiluopiston ja hiihtostadionin välin säilölumenladun hiihtämi-
nen saattoi jatkua taukoamatta - ladulla oli välillä todella mukavaa vilskettä.  
 
Syysvuosikokouksessamme tehtiin merkittäv iä päätöksiä ja hyväksyttiin 2010 
toimintasuunnitelma ja talousarv io. Hallituksen uusiksi jäseniksi v alittiin Mikko 
Lehtonen ja Petri Muje – terv etuloa raikkain ajatuksin joukkoomme. Poisjääville 
Marjo Koiv ulalle ja Aira My lly lle kiitokset toiminnasta hallituksessa.  
 
OPM:n Seuratuella ja omalla osuudellamme viime elokuusta palkkaamamme 
y hdistyksemme toimihenkilö, luonto- ja terv eysliikuntakoordinaattori Hannu-
Pekka Pukema on mukav asti pääsemässä sisään y hdistyksemme toimintaan ja 
tämä alkaa näky ä myös käytännössä toimintasektoreillamme.  
 
Nuorisotoiminnan käynnistäminen on ollut pitkään suuri haasteemme. Tähän 
saimme sopivasti lisäeväitä, kun hakemuksemme Nuorison Outdoor-
klubitoimintaan hyväksyttiin Suomen Ladussa. Toiv ottav asti löydämme innok-
kaita nuoria mukaan toimintaan, joka räätälöidään nimenomaan ja v ain nuorille. 
Olkaa nuoret aktiivisia - voimme osoittaa  mahdollisuuden mukavaan ja reip-
paaseen y hdessäoloon hyvän harrastuksen parissa. 
 
Valionrannan asemakaavan ja hankkeen suunnittelun ohjausryhmä kokoontui 
lokakuussa, jolloin esiteltiin hankkeen tämän hetkinen v aihe. Kokonaisuuden ja 
aikataulutuksen osalta lopulliset tarkistukset tehtäneen v uodenvaihteeseen 
mennessä. Kesällä alueella on tehty asemakaavoituksen edellyttämiä erillissel-
vityksiä. Luonto– ja terveysliikuntakeskuksemme sijoittumista alueella on tutkittu 
eri v aihtoehdoilla. Y leis– ja asemakaav oituksen osalta hanke etenee ensin kaa-
v ojen luonnos- ja sitten ehdotusvaiheeseen. Asioiden edetessä normaalisti voi-
siv at kaavat olla lainvoimaiset kesällä 2010. Tämän jälkeen voidaan tehdä lo-
pullinen rakentamispäätös ja aloittaa hankkeen muut toimet rahoituksen, suun-
nittelun ja lupien hankinnan osalta - joko vihdoinkin päästäisiin tositoimiin! 
 
Olemme my ös mukana valtakunnallisessa 
Terv eyttä talviuinnista –projektissa y hdessä 
Rov aniemen kaupungin ja SuLa:n kanssa.  
  
55. Napapiirin Hiihto suihkii edelleen muka-
v assa my ötätuulessa ja järjestetään 
20.3.2010, jolloin toiv on näkev äni mahdolli-
simman monen latulaisenkin siv akoimassa 
upeissa hiihtomaastoissamme tai talkoile-
massa huoltopisteillä.    

Hyv ää talvea kaikille!  Seppo Arv io  
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MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

Aatokset Aalistunturilta 

Pieni, mutta reipas retkipo-
rukkamme suuntasi 19.9.09 
kohti syksyistä Aalistuntun-
turia. Kukaan meistä ei ollut 
käy nyt aikaisemmin Aalis-
tunturilla ja siksi odotukset 
oliv at korkealla. 
 
Otto-koira v ainusi miellyttä-
viä hajuja ja innosti meitäkin 
tarkkailemaan näky isikö 
lintuja tai muita eläimiä. 
Metsä oli hiljainen eikä edes 
poroja tullut v astaan.  
 
Näkymät tunturin huipulta 
oliv at laajat ja leppeät. Kirkkaalla säällä sieltä voi nähdä sekä Ylläs- että Lev i-
tunturin.  
 
Huipulla olev a palov artijan maja on hyvä lepopaikka sateisella säällä. Majassa 
olev an kaminan ansiosta märät v arusteet saa nopeasti kuivaksi. Majan eteises-
sä oli valmiina kuivia polttopuita. Pihapiirissä on myös hyyskä, nuotiopaikka ja 
näkötorni. Juomav esi kannattaa tuoda mukanaan. 
 
Retken kohokohtia oliv at mukava seura, hyvät marjastusmaastot ja Otto-koira. 
 
Kohde on oikein sopiva päiväretkikohde kaikille, jotka jaksav at käv ellä muuta-
man kilometrin ja 
haluav at marjastella 
he lppokulk uis ess a 
maastossa nuotiopai-
kan lähietäisyydellä. 
Lapsille näkötorniin 
kiipeäminen ja nuoti-
olla tuohustelu, voiv at 
olla oikein hyviä sy itä 
tehdä retki Aalistuntu-
rille. 

Terv eisin Asta ja Riku 
Ahonen 
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OuLa:n jaostot: (jaostosta vastaava mainittu ensin) 

• Avantouinti, ”Hilehiset”: Lilja Hiltunen, Martti Juopperi, Matti Järv i-
nen, Eero Kukkonen ja Eeva Oivo. 

• Kiilopään Oula A –osake:  Antero Karvinen ja Seppo Arvio. 

• Lentopallo: Antero Karvinen, Juha Kinnunen ja Kai Lohela. 

• Napapiirin Hiihto: Seppo Arvio, Antero Karvinen, Eero Kukkonen, Tuo-
mo Könönen, Kirsi-Maria Petrelius, Riitta Kemppainen-Koiv isto ja Pasi Jurmu. 

• Nuoriso/Outdoor-Klubi: Riitta Kemppainen-Koivisto 

• Ulkoilu (Retkeily, perheliikunta ja sauvakävely): Asko Salme-
la, Seppo Arv io, Tuija Ikäheimonen, Antero Karv inen, Eero Kukkonen, Tuula 
Kukkonen, Eeva Oivo, Anu Viinikka ja Riitta Kemppainen-Koiv isto. 

• Tiedotus: Mikko Lehtonen ja Seppo Arv io. 

• Uudisrakennus: Eero Kukkonen, Seppo Arvio, Antero Karv inen ja Aila 
Lehtosalo. 

Tule mukaan jaostojen aktiiviseen toimintaan. Uusia raikkaita 
ajatuksia otetaan vastaan  - ota yhteys jaoston v astaavaan! 

Luonto– ja terveysliikunnan koordinaattori Hannu-Pekka Pukema, 
puh. 040 573 9855, sposti houbee@gmail.com 

                                                                       



 20 

 

 

Kaikki OuLa:n jäsenet ovat tervetulleita myös 
SuLa:n ja Lapin latualueen tapahtumiin! 

 TULEVIA TAPAHTUMIA JA TIEDOTUKSIA 

 
JÄSENILTA  

Ke 10.2.2010 klo 18.00-20.00, Citysport Rovakatu 23 

Illan aikana keskitytään erity isesti juuri nyt ajankohtaiseen hiihtoteeman. Tie-
toiskujen ja esittely jen kautta v oi tutustua uusiin varusteisiin ja välineisiin sekä 
tehdä kysymyksiä asiantuntijoille. Suksien voitelu on joskus pulmallista, mutta  
siihenkin löytyy monet konstit eli tule kuulemaan perusohjeet ja kehityksen v ii-
meiset v inkit suksien v oitelusta. Osallistujilla on my ös mahdollisuus tutustua 
moniin muihin ulkoilutuotteisiin ja halutessaan ostaakin niitä edulliseen jäsenilta 
-hintaan. Jäsenilta on maksuton. Kahv i– ja pullatarjoilu.                               
      Tervetuloa!  

 

KOKOUSKUTSU 

Sääntömääräinen vuosikokous                                                                       
Ke 24.3.2010 klo 18.00, OuLa:n toimitila Vartiokatu 11-13 A 

 Asialista:                              
 1§ Kokouksen av aus   

 2§ Kokouksen järjestäytyminen    

 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösv altaisuus  

 4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  

 5§ V. 2009 tilinpäätös 

 6§ V. 2009 tuloslaskelma ja tase 

 7§ Tili– ja v astuuv apauden myöntäminen 

 8§ Muut asiat (Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n 
  osakkuus) 

 9§ Kokouksen päättäminen 

            Tervetuloa!   
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MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 
Lapin Latualueen lentopalloturnaus pelattiin 14.11.2009 Lapin Urheiluopistolla  
Seuraavassa tuloksia ... 
B-sarja:      
I-lohko     II-lohko 
1. Hannusen Poppoo 2 2 0 0 6 (100- 67)  1. Vilperit            2 1 1 0 4 (99 – 86) 
2. Geopalli                  2 1 0 2 3 (92 – 88)  2. Pello Ali voi ma 2 0 2 0 2 (97 – 91) 
3. Pello 55                  2 0 0 0 0 (63 -100)  3. OuLa Lohel a   2 0 1 0 1 (80 – 99) 
 
B-sarjan sijoitusottelut: 
Hannuset-Pello Ali voi ma 2 – 0 ( 25-16, 25-18) 
Vilperit-Geopalli             2 – 0 (25-19, 25-15) 
 
Loppuottelu:     
Hannuset- Vilperit          2 – 0 (25- 20, 25-19) 
 
Pronssiottelu: 
Alivoi ma-Geopalli          1 – 1 ( 23-25, 21-25)  
 
5. ja 6. –sija 
Pello 55-OuLa Lohela   0 – 2 (22-25, 23-25) 
 
Asiantuntevina erotuomareina toi mivat Erotuomarikerhos ta Taisto Kaner va j a Aulis Karja-
lainen sekä OuLa:n omat tuomarit.  Turnausmestarina ahkeroi onnistuneesti Antsu. 
 
Kiitokset turnaukseen osallistuneille pel aajille ja toimitsijoille sekä reiluille kannus tajille!  
 
LOPPUTULOKSET:  

B-sarja: 
1. Hannusen Poppoo 
2. Vilperit 
3. Pello Alivoima 
4. Geopalli 
5. OuLa Lohela 
6. Pello 55 

CCCC -sarja: 
 
1.Geovanhat    
2.Meijän Pallo  
3.OuLa 2          
4.OuLa 1         

LENTOPALLO 

KEVÄÄN LENTOPALLOVUOROT(alustavat):                                       

Ma klo 15.30 - 17.00, Rajan Liikuntahalli                                            
Ma klo 19.30 - 21.00, Ounasrinteen koulu, miehet                                 
Ma klo 19.00 - 20.30, Ounaskosken koulu, naiset                             
Ke klo 19.00 - 20.30, Ounaskosken koulu, sekaryhmä  

Mahd. tark:sta ilm. LK:n Urheilumuistiossa. Terv etuloa 
- my ös uudet palloilijat! 
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MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

Mietteitä syksyn marjaretkiltä 
 
Mustikkaretkellä vallitsi kaunis sää. Elokuisena sun-
nuntaina kävi mme poimi massa marjoja Kul munkivaa-
rassa. Mukana oli 17 latulaista. Musti koita ei kui vas ta 
kesästä johtuen ollut kovinkaan r unsaasti. Sai mme 
kuitenki n nauttia kauniista säästä ja poimi a jonkin 
verran musti koita. 
 
Puolukkaretkellä (13.9) kävi mme Pöyliövaarassa. 
Puolukassa oli mukana 12 latulaista.  Kävelimme vaa-
ran yli par kkipai kalta puolukkapaikoille ja si nne tultu-
amme totesimme muiden ihmisten tulleen autoilla 
kuntopol kua pitkin samoille apajille. Saimme kuitenkin 
jälleen nauttia hienosta syyssäästä ja saimmehan 
puol ukoitaki n.  
 
Karpaloretken (11.10) pääsi lumentul o yllättämään, 
mutta eiköhän ensi vuonna karpaloo´nkin pääs tä. 
 
Kiitokset mukavas ta retkiseuras ta j a jatketaan marjanpoimi ntaa taas ensi kesänä. 
 
Hyvää al kanutta marjavuotta toi voo Asko Salmela.  

Metsätontun lyhtyretki (29.11.2009) 
 
On Metsätontun l yhtyretken aika. 
  
Niin hämärää ja hämyisää, vai n l yhdyt va-
laisevat pieni ä ja suuria kul kijoita.  Näkyykö-
hän missään tonttua?  
 
Tonttu on jät tänyt viesti ä matkan varrelle ja 
tontun pesäkolossa puuro on jäänyt lauta-
selle.  
 
Matkalla tuoksuteltiin j oulun tuoksuja ja 
tunnusteltiin tonttulakeista tontun tavaroita. 
Jokainen taisi löytää ti ensä ul os sokkelois-
ta.  
 
Joulukuuseen koriste tehtiin luonnon materiaalista. N ähtiinhän vilahdus tontus takin.  Taisi 
Metsätontulla olla poroki n hukassa.  
 
Lopuksi oli mukavaa nuoti on vier essä maistaa makoisaa makkar aa ja omia eväitä.  
 
Näin päästiin mukaan joulunai kaan! 
 
Kiitos kai kille mukana olleille!  Kiitos myös  järjestel yporukalle!    
 
- Tuija 
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UUDISRAKENNUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   VALIONRANNAN PROJEKTIN TILANNE 
 
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asetettu Valionrannan asemakaa-
v an ja hankkeen suunnittelun ohjausryhmä kokoontui 5.10.2009.  
 
Kokouksessa esiteltiin hankkeen tämän hetkinen v aihe. Skanska Talonraken-
nus Oy:n edustajat kertoivat, että hankkeen kokonaisuuden ja aikataulutuksen 
osalta lopulliset tarkistukset tehdään vuoden v aihteeseen mennessä. Kesän 
aikana alueella on tehty asemakaav oituksen edellyttämät erillisselv itykset: lii-
kenneselv itys, alustav a pohjatutkimus ja luontoselvitys. Selv ityksien tuloksissa 
ei ilmennyt mitään sellaista ”uutta ja erityistä”, mikä v aikuttaisi Valionrannan 
hankkeen suunnitteluun ratkaisev asti. Kaupunkikuvallinen selv itys ei ollut vielä 
ehtiny t v almistua lokakuun kokoukseen. 
 
Aikaisemmin esitetyssä alueen maankäyttösuunnitelmassa oma Luonto– ja 
terv eysliikuntakeskuksemme sijoittui Valionrannan alueella ky lpylähotellin tornin 
”juureen”. Tämä  sijoitus sai jäsenistömme kommenteissa kielteistä palautetta, 
jolloin tutkittiin vielä muita sijoitusmahdollisuuksia alueen eteläosassa, keskivai-
heilla ja pohjoisosassa. Lisäksi esitimme hankkeeseemme otettav aksi mukaan 
ja kaav oituksessa huomioitavaksi mahdollisuus rakentaa pieni liikunta/-
monitoimihallitila. Esitety istä vaihtoehdoista yhdistyksemme suunnitteleman 
oman toiminnan ja alueen muun toiminnan kannalta parhaimmaksi katsottiin 
v aihtoehto, jossa keskuksemme sijoittuu alueen eteläosaan. Tällöin toimintam-
me voisi tapahtua selv ästi omalla alueella ja liittyisi suunnitellusti ja hallitusti 
ympäristön muuhun toimintaan ja kuitenkin mahdollistaisi samalla myös hyvän 
y hteistoiminnan kylpy lähotellin toimintojen kanssa. 
 
Y leis– ja asemakaav oituksen osalta hanke etenee ensin kaav ojen luonnosvai-
heeseen ja sitten ehdotusv aiheeseen. Mikäli kaikki asiat etenev ät normaalisti 
v oisiv at kaavat olla lainvoimaiset viimeistään kesällä 2010. Tämän jälkeen voi-
daan tehdä lopullinen rakentamispäätös ja aloittaa hankkeen muut edellytetyt 
toimet rahoituksen, suunnittelun ja lupien hankinnan osalta - joko v ihdoinkin 
päästäisiin tositoimiin! 
 
Seppo 
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VUOKRATTAVANA TARVIKKEITA! 

• SKIKE-maastorullaluistimet (5 paria)   3 €/v rk 

• Ahkio (2 kpl) 3 €/v rk ja 18 €/7 vrk 

• rosnarinkka 2 €/v rk ja 10 €/7 vrk 

• Sopu -elintarv ikekuivuri 5 €/2 vrk 

• sauv akävelysauv oja 2 €/2 h/pari 

• GPS -laite 3 €/v rk ja 18 €/7 vrk 

   Em. hinnat OuLa:n jäsenille. Ei-jäsenille tuplahinnat. 

   Myytävänä Ounasjotos EräSM 2002 -kilpailun v ideotallenteita 5 €/kpl. 

   Vuokra maksetaan OuLan tilille: 800010-1739367 viite nro 1012. 

   Tiedustelut ja varaukset: Hannu-Pekka Pukema, 040 573 9855 

OULA  A –OSAKE 
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Kuv ia 2009 maaliskuun lopun Lumikenkäretkeltä  

Levähdystauko 

pidettiin Ou-

nasrinteen laa-

vulla, makka-

ranpaiston ja 

kahvin mer-

keissä... 

 

 

Pieni, mutta innokas 

porukka lumikenkä-

retkeili Ounasvaaran 

metsiä kierrellen.  

 

 

MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

Vaaralta avautui ihasteltavia maisemia…. 

 

Lumikenkäretki 1.4.2010 

Kokoontuminen Lapin Urheiluopiston neuvonnan eteen klo 17.30. Omat 
eväät ja lumikengät. Lumikengät voi myös vuokrata esim. opistolta. Vie-
tämme muutaman tunnin Ounasvaaralla urheiluopiston lähimaastossa. 
Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut  27.3. mennessä  sähköpostilla: 
tuula.kukkonen(at)gmail.com 

LUMIKENKÄILY  
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Syksyn väriloisto jäi tänä vuonna hieman vaisuksi, näin muistelisin. Aika, 
OuLa:n ja OH:n suunnistusjaoston yhteisenä luonto- ja terveysliikunnan 
koordinaattorina, elokuusta aina vuodenvaihteeseen, on mennyt vauhdilla. 

Niin vauhdilla etten kerinnyt marjoja poimimaan. Poimin kuitenkin työpäivä-
kirjani työtuntiyhteenvedosta työtunnit neljän kuukauden koeajaltani: kuu-
kauden jokaiselle päivälle kertyi työtunteja noin 6,5 (800h/122pv), kun 

työaikani on 7,5 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. OuLa:lle suora-
naisesti tehdyt tunnit ovat olleet selvästi vähemmistönä. Vaikka töitä on 
tehty, niin paljon on toki jäänyt tekemättäkin. Sähköposti tulvii viestejä. 

”Palkan- maksajia” on monia, kaikki haluavat omansa. Rästitehtävien mää-
rä on suuri! Kaikkien yksittäisten asioiden kasasta on pyrittävä poimimaan 
oleellinen ja tehdä ne kunnolla, ennemmin kuin tehdä vain kaikkea hienoa.  

 
Missä nämä työtunnit näkyvät? Ne näkyvät ainakin konkreettisesti omassa 
harjoituspäiväkirjassani. Huippu-urheilijalta vaadittavan järjestelmällisen 

harjoittelun vähyytenä tai puuttumisena, lopulta huonoina suorituksina, 
tuloksina ja menetettyinä mahdollisuuksina. Huippu-urheilu, viimeiset se-
kunnit vaativat laadukasta harjoittelua ja lepoa oikeassa suhteessa, oike-

aan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla. Niin tehdään tulosta. 
Urheilu ja valmentautuminen ovat valintoja ja priorisointia. Samoja asioita 
vaaditaan menestyksekkääseen seuratyöhön, liikunta harrastukseen tai 

vaikkapa terveiden elämäntapojen toteuttamiseen. Menestys on valinta! 
 
Urheiluvalmennuksen 80/20 sääntö. 80/20 sääntö. 80/20 sääntö. 80/20 sääntö. Aluksi 20% kokonaistyömäärällä saa-

vutetaan 80% kokonaistuloksesta. Loppu 20 % tuloksesta vaatii 80 % ko-
konaistyömäärästä. Urheilijana olen tekemässä työtä viimeisen 20% saa-
vuttamiseksi. Samaa teen seuroissa, joihin minut on palkattu. En ole ko-

neisto, joka pyörittää perusasioita/seuraa, se on seuran jäsenten tehtävä. 
Tarkkailen, toimintaa ja korjaan mikäli jossakin on parantamisen varaa, 
pyrin kehittämään toimintaa. Havainnoin, ideoin, vaikutan, laitan asioita 

järjestykseen, jotta seuralla on paremmat edellytykset toimia. OH:ssa rooli-
ni on ollut lähempänä asiantuntijaa, kun OuLassa se on toistaiseksi ollut 
tarkkailija. 

 
Lokakuussa Vierumäellä järjestetyille Seuratuen työnohjauspäiville ei muita 
OuLa:sta kerinnyt. Kaikkien seuratoimijoiden sisäistettäviksi poimin sieltä 

muutamia keskeisiä viestejä.: ”älkää laittako työntekijää hankkimaan en-
simmäisenä palkkarahojaan, älkääkä kasatko kaikkia mieleen juolahtavia 
perustyö- /toimistotehtäviä työntekijälle.” Monet pienet yksittäiset asiat 

kuormittavat lopulta valtavasti. Isojen kokonaisuuksien pienissä asioissa-
kin riittää tekemistä,. varsinkin, jos ne halutaan tehdä paremmin kuin ku-
kaan muu, kuten Vierumäellä vastasin laadullisen tekemisen haasteista.  

KOORDINAATTEJA 
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☺             päiväretki/tapahtuma                                                                      

RETKEILYN TULEVIA TAPAHTUMIA 

- 13.-16.5. Lapi n Erämessut, yhteisosasto SuLa:n kanssa ☺                                
- toukokuu  Geokätköil ypäivä (Kuninkaanlaavu tai Ounasvaara) ☺                             
- 6.6.   Päi väretki Aalistunturille ☺                                                                    
- 11.-13.6. Melontavaellus  (kohde avoin) ☺☺☺☺                                                               
- kesäkuu  Kesävaellus (Luiro)    ☺☺☺                                                                 
- 15.8.  Mustikkaretki (Rovaniemen lähi ympäristö)  ☺                                           
- 12.9.  Puolukkaretki (Rovaniemen lähi ympäristö)  ☺                                           
- syyskuu  Ruskamelontavaellus ( kohde avoin)   ☺☺☺☺                                                                   
- syyskuu  Ruskavaellus (kohde avoi n)    ☺☺                                                                               
- 10.10.  Karpal oretki (Rovaniemen lähi ympäristö)   ☺                                            
- lokakuu  Yö laavussa rakoval kealla –retki (Rovani emen l ähi ympäristö)                                                          
- loka-marraskuu Kuva– ja muistelusilta  
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RETKEILY  

Kuutamohiihto 
27.2.2010  ☺ 

Lähdemme perinteiselle muka-
valle Kuutamohiihdolle lauan-
taina 27.02.2010 Mellalammen 
laavulle. 
 
Kokoonnumme Mäntyvaaraan 
ladun lähtöpaikalle klo 18.00. 
Omat eväät ja makkarat mu-
kaan. Pakka sraja -20 °C. 
 

Lisätiedot: Asko Salmela 040-8466140 tai  asko.salmela@netti.fi 

OuLa:n retkien vaativuustasoluokitus:                                              
 ☺             päiväretki/tapahtuma                                                                      
 ☺☺          maastoretki/yön yli –retki                                                     
 ☺☺☺      vaellus                                                                         
 ☺☺☺☺  vaativa vaellus   

HUOM! 

Yleisen turv allisuuden v uoksi, retkien j a v aellusten ilmoittautumisten yhteydessä tulee ilmoit-
taa terv eydelliset seikat. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Suomen Ladun v astuuv akuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistuj ien, mutta tapaturmav a-
kuutus v ain alle 75 -v :n osallistumiset tapahtumiin. 

Erästelyreissu maastoon        
10.-11.4.2010   ☺☺ 
Luonto– ja eräoppaaksi valmistuvan ja näyt-
tötyön tekevän Mikko Lehtosen asiantunte-
valla opastuksella lähdemme erästelemään 
Rovaniemen lähiympäristön mainioihin vael-
lusmaastoihin. Lauantaiaamuna starttaam-
me ja tarvittaessa voimme tulla yöksi kotiin-
kin omaan sänkyyn. Sunnuntaiaamuna läh-
demme uudelleen metsän siimekseen. Osal-
listuminen vain toiselle päivälle on myös mahdollista. Tehdään retkestä 
kaikille osall istuji lle sopiva ja mukava minivaellus keväthangilla hiihdel-
len ja tervastulilla istuskellen kuksasta nokipannukahvia nauttien .... 

Retki on maksuton. Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  

Mikko Lehtonen   040 861 0860   mikko.lehtonen@ppf.inet.fi 
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TalkootoimintaTalkootoimintaTalkootoimintaTalkootoiminta on nykyisin sekä puhuttu että vaiettu. Siitä tai pikemminkin 

sen puuttumisesta puhutaan paljon seuratoiminnan ja yhteiskunnan kehi-
tyksen yhteydessä. Siitä vaietaan silloin kun on aika talkoilla – tehdä työtä! 
Teemme palkkatyötä, jotta voimme maksaa kulujamme, teemme talkootyö-

tä, jotta voimme peittää harrastuksemme/seuratoiminnan aiheuttamia 
kuluja. Talkoot auttavat luomaan harrastamisellemme paremmat edellytyk-
set ja tekee siitä halvempaa. Talkoot ovat toki paljon muutakin kuin pelk-

kää työntekoa. Parhaimmillaan se on iloista ajatustenvaihtoa sekä muka-
vaa ja mielekästä yhdessäoloa, terapeutt ista ja mieltä avartavaa siis. Kaik-
ki on kiinni pitkälti omasta ASENTEESTA, suhtautumisesta ja sitoutumises-

ta. Näetkö sinä asioita, ikäviäkin asioita, mahdollisuutena? Aivan, elämä 
on täynnä valintoja ja suurin elämäsi rajoittaja olet lopulta sinä itse. 
 

Latulaisuus? Latulaisuus? Latulaisuus? Latulaisuus? Sain hienon katsauksen Suomen Ladun syyspäiviltä loka-
kuussa Oulussa. Lupsakkaa porukkaa, joilla kaikilla oli matkansa varrelta 
monta mielenkiintoista tarinaa kerrottavanaan. Latulaisia yhdistää tietty 

innostus luontoon ja liikuntaan, lajistaan riippumatta. Itselleni ennestään 
tuttuja latulajeja ovat olleet retkeily, sauvakävely ja lentopallo. Syksyn aika-
na olen paremmin tutustunut avantouintiin, jota tullaan kehittämään tule-

vaisuudessa paitsi uudisrakennuksen niin myös Suomen Ladun Terveyttä 
Talviuinnista hankkeen myötä. Kokeilun arvoinen ja koukuttava  latulaji 
ikään ja sukupuoleen katsomatta on geokätköily, jota tarjoamme tulevai-

suudessa erityisesti nuorille heidän omassa uudessa Outdoor -klubissaan. 

Huippu-urheilu vaatii myös sitkeyttä, sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Pitää 
olla rohkea, kokeilla rajojaan. Näitä vaatii myös 

kehittyminen yksilönä, seurana tai jo nyt kaik ille 
meille ajankohtainen, lauantaina 20.3 hiihdettävä 
55.Napapiirin hiihto. Markkinoint i ja valmistelut 

on jo aloitettu, mutta onnistuneen tapahtuman 
luominen vaatii kaikkien meidän panosta, onhan 
laadukkaan tapahtuman järjesteleminen mitä 

suurimmissa määrin joukkuepeliä. 
 
Heti uuden vuosikymmenen alkuun meidän on 

hyvä ottaa kokonaisvaltaisen kehityksen rytmi 
haltuun ja avata katseita kodin ja lähikaupan välin 
ulkopuolelle. Tervetuloa uusi vuosi ja uudet elä-

mykset! 
 
Luonto- ja terveysliikunnan koordinaattori 

Hannu-Pekka Pukema 

KOORDINAATTEJA 
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AVANTOUINTI 

HILEHISTEN Avantouutisia 

Tervehdys avannon reunalta.    Joulukuun pakka-
set tekivät meille kunnon avannon ja päästi vät 
taas nautti maan oikeasta tal viuinnista tal vimaise-
massa. 
 
 
Kukanniemessä myydään kausi kortteja/avaimi a 
maanantaisin klo 17.30- 18.30 välisenä ai kana. 
Kevään myyntipäi vät ovat al kaneet  ma 4. 1.  2010 
ja kestävät ma 8.3.2010 saakka. Muina aikoina 
avaimi a voi tiedustella H annu-Pekka Pukemalta,  
puh. 040 756 3513.   

HINNAT / Kausikortti (kevät kausi):  

Kevätkausi 35 € + 5 € avai npantti tai viimekauden avain 
 
Opiskelijat/eläkeläiset 20 € + 5 € avai npantti tai viimekauden avain 
 
Kertauinti 2 eur 
 

- HUOM. KÄTEISMAKSU! - 

Huom. kortti  esitettävä pyydettäessä tar kas tusta varten! Kuten ai kaisemminki n kausikort-
ti on aina henkilökohtainen,  mutta avain voi olla yhtei nen.  

Lisäksi kausikortin edell ytyksenä on Ounasvaaran Ladun jäsenyys, joka on maksettava 
erikseen (v. 2010 yksilöjäsen 22 € tai koko perhe 30 €). 

  

Perinteiset Ystävänpäivän Karnevaaliuinnit uidaan su 14.2.2010 klo 14-17. 
Pai kalla on silloin ET -lehti tekemässä juttua Talvi uinni n ter veysvai kutuksista sekä projek-
tin vetäjä Mariia Yrjö-Koskinen Oulusta.  
 
…ja jos mahdollista myös lämmi nvesipalju pihalla - j oten varaa mukava rooliasu ja reilusti 
aikaa j a tul e nauttimaan Ystävän kera mukavasta tapahtumasta. 
    
Maaliskuussa on  Avantouinnin SM –kisat Kokkolassa jonne olisi mukava lähteä isolla 
porukalla edustamaan.  
 
Keväällä ui daan niin pitkään kun jäätilanne sallii… Toukokuun vii meisillä viikoilla siirrym-
me suursiivouksen myötä kesätauolle ja silloin tiedämme jo  tarkemmin uuden ui nti kes-
kuksen valmistumisesta. 
 
MUISTA, talkootyötä saa jokainen joka haluaa … -  Ilmoittaudu Liljalle p 040-5084926. 
Viihdytään ja voi daan hyvin!  
 
terveisin Lilja & Hilehiset - Avantouintijaosto: Eeva Oi vo, Eero Kukkonen, Martti Juopperi 
ja Kirsi Lantto, sekä Hannu-Pekka ja varahuoltaja Ir ma Vepsäläinen  
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Ennakkoilmoittautuminen 15.3.2010 asti: 

1. www.napapiirinhiihto.fi (ilmoittautuminen ja maksu) 

2. puhelimitse iltaisin 040 573 9855 (ilmoittautumisesta sopiminen) 

Jälki-ilmoittautumiset hiihdon toimistossa stadionilla pe 19.3. klo 16.00 – 21.00 
ja la 20.3 klo 7.00-9.30. 

HUOM. hiihdon toimisto ja materiaalin ennakkojako OuLa:n toimitilassa Vartio-
katu 11-13 A seuraav asti: la 13.3. klo 12-16 ja to 18.3. klo 17-19. 

Osanottomaksuun sisältyy 20, 40, 60 ja 100 km:n matkoilla:                                                                         
- Napapiirin Hiihto -mitali                                                                                             
- muonitus huoltopisteillä sekä lounas Lapin Urheiluopiston ravintolassa                                                        
- sauna ja kylpy lä Lapin Urheiluopistolla                                                                                       
- lääkintähuollossa ensiapu                                                                                          
- keskeyttäneiden maaliin kuljetus                                                                                
- tulosluettelo internetissä 

Osallistumiseen 8 km:n perhelenkillä sisältyy:                                                   
- mehutus huoltopisteillä                                                                            
- muut palv elut lunastettavissa erikseen ”pakettina” 

Lisätietoja: www.napapiirinhiihto.fi 

hiihdonjohtaja Seppo Arvio puh. ilt. 0400 395 892      
  

HUOM! TALKOOAPUA TARVITAAN!!! 
Mikäli et pääse hiihtämään, niin tule mukaan talkoilemaan. Mietimme y hdessä 
Sinulle sopiv an tehtävän, mihin saat opastuksen (esim. huoltopisteet, lähtö/
maali, liikenteen ohjaus, kanslia). Tarjoamme Sinulle ev äät, reippaat talkooka-
v erit, raitista ilmaa ja punaposkiset ”asiakkaat”. Perinteen mukaisesti arv omme 
toimitsijoiden kesken runsaasti palkintoja. Vietämme my ös erillisen yhteisen 
toimitsijaillan liikunnallisissa merkeissä höystetty nä hyvällä ruualla. Ilmoittaudu 
soittamalla toimitsijapäällikkö Riitta Kemppainen-Koivisto, puh. 050 555 5617 
tai sposti  riitta.kemppainen-koivisto@luukku.com.  

55. NAPAPIIRIN HIIHTO 
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55. NAPAPIIRIN HIIHTO 

”SEITSEMÄN VAARAN LATURETKI”  

               ”OUNASVAAR AN SATANEN” 

20.3.2010 klo 8.00 (100 km), klo 10.00 (60 km), klo 
10.15 (40 km), klo 10.30 (20 km), klo 10.30-12.00 
(Perhelenkki). Vapaa ja perinteinen hiihtotapa. Lähtö 
ja maali Ounasv aaran stadionilla. Itse Joulupukki lä-
hettää hiihtäjät matkaan! 

Napapiirin Hiihto suihkii mukav assa my ötätuulessa. Monipuolinen palaute huo-
mioiden hiihtoa on kehitetty edelleen. Himohiihtäjien toiv e pitemmästä matkasta 
saa jatkoa, kun mukana on edelleen 100 km, ”Ounasvaaran Satanen”, Ounas-
v aaran v aativ issa maastoissa. 

Suosittu Perhelenkki on reitiltään turv allinen ja kääntöpaikan laav ulla voi lasten 
kanssa v iettää riemuisaa hiihtopäiv ää makkaranpaiston ja kuuman mehun mer-
keissä. Pitemmillä reiteillä Väiskin laav un maankuulut nokipannukahv it ja lätyn-
paisto terv astulilla ovat edelleen ohjelmassa, joten laturetkitunnelmaa on ilmas-
sa – reppuselkäisiä hiihtäjiä toiv otaan lisää mukaan. 

Rov aniemen hyväkuntoiset ladut ja upeat hiihtomaastot takaavat sen, että maa-
liin saapuu punaposkisia ja hyväntuulisia hiihtäjiä, jotka ov at saav uttaneet kukin 
kohdalleen asettamansa itsensä voittamisen -tav oitteen. Mitali kaulassa, sau-
nan ja kylpy län puhtaana sekä ravintolaruuasta kylläisenä on mukav a päättää 
nautinnollinen hiihtopäivä. 

55. Napapiirin Hiihto on sopiva tavoite ja samalla myös peruste säännölliselle 
talv iselle kuntoilulle!  

Matkat ja hinnat  31.1. asti 28.2. asti 20.3. asti 

100 km   60 €  70€  80€                  
60 km   40 €  50€  60€                  
40 km   35€  40€  50€                  
20 km   30€  35€  40€                    
8 km Perhelenkki  Ei maksua, ei ajanottoa 

S-etukortilla 5€ alennus osallistumismaksuihin helmikuun loppuun asti! 
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Perhe -Muumihiihtokoulu 
27. - 28.2.2010   ☺ 
 
Järjestämme Muumihiihtokoulun koko 
perheelle.  
 
Muumihiihtokoulu on tarkoitettu niille 
lapsille, jotka osaavat jo hieman hiihtää 
ja ov at iältään noin viidestä vuodesta 
kahdeksaan v uoteen. 
 
Lauantaina ja sunnuntaina kokoonnum-
me Ounasvaaralle (entinen ampumahiihtorata) klo 12.00 ja vietämme hauskan 
kolmetuntisen hiihdellen ja leikkien oppien uusia asioita, v anhemmat yhdessä 
lastensa kanssa.  
 
Muumihiihtokoulun hinta perheeltä, jotka ovat Ladun jäseniä 40€ muilta 50€ 
(kaksi lasta ja kaksi aikuista).  
 
Mukaan v oi ottaa omaa ev ästä. 
 
Ilmoittautuminen Tuula Kukkoselle sähköpostiin: tuula.kukkonen@gmail.com  

PERHELIIKUNTA 

LOGOKILPAILU 

 

LOGOKILPAILU 

Av antouintijaosto Hilehisten logokilpailuun lähetettiin jatketun kilpailuajan kulu-
essa ehdotuksia yhteensä 6 eri tekijältä.  

OuLa:lla on jo yhdistyksen yleislogo ja Napapiirin Hiihdon logo, joiden rinnalle 
haimme Hilehisille omaa y htä näyttäv ää logoa. Tav oitteena oli logon omape-
räisyys ja v isuaalisuus sekä ”y hteensopivuus” OuLa:n muiden logojen kanssa.  

Kilpailun tuomariston muodosti OuLa:n hallitus. Ehdotusten sääntöjenmukai-
suus tarkistettiin ja ensin ne arvosteltiin anonyymeinä valiten kaksi parasta. 
Voittaneen ehdotuksen ratkettua äänestyksen jälkeen av attiin nimikuoret.  

Voittanut ehdotus oli nimeltään ”Ville Vilunen” ja sen tekijäksi paljastui Pasi 
Jurmu, joka saa palkinnoksi 100€ lahjakortin. Onnittelut v oittajalle! 

Toiselle sijalle arvosteltiin Mirv a Kuuselan ja J-M Suopajärv en ”Kuusuo”  ja 
palkinnoksi av antokausikortti. Muille osallistujille pieniä tavarapalkintoja. 

Kiitos kaikille osallistujille!  (Uusi uljas Hilehisten logo, kts. s. 1 kansikuva!) 
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NUORISO/ Outdoor –klubi 

 
 
 
 
 
 
 
Onneksi olkoon! OuLa:n hakemus Outdoor -klubitoimintaan 
on hyv äksytty! (SuLa tukee valtakunnallisesti 9 pai kallisyhdistyksen Outdoor- klubia.) 

 
Tule mukaan Nuorten tukihenkilöksi eli harrastemanageriksi! 

Nuorten harrastemanageri on urheiluseurassa henkilö, joka ottaa vastuulleen seuran 
nuorten harrasteliikunnan organisoinnin. Hän on tur vallinen aikuinen, j oka kuuntel ee nuor-
ten mielipiteitä j a antaa heille tilaa toimia myös itsenäises ti. 

Manageri mahdollistaa toi minnan käynnistymistä auttamalla nuoria tilojen, ohjaajien j a 
muiden puit teiden j ärjestämisessä, toimii innostajana ja vastuunkantajana sekä myös 
puol estapuhujana seuran muun organisaation suuntaan. 

 
Miten harrastemanageriksi? 
 
Kun seura on tehnyt päätöksen siitä,  et tä lähtee kehittämään nuorten harrastustoi mintaa 
ja on löytänyt sopi van henkilön/henkilöt tehtävään, on ensimmäinen toi menpide osallistua 
Harrastusmanagerikoulutukseen, joita tarjoavat lii kunnan aluej ärjestöt. 
 
Koulutuksessa saa N uorten Harrastemanagerin käsi kirjan, jota täydennetään säännölli-
sesti uusin seuraesi mer kei n. Koul utuksen käyneet liittyvät manageri ver kostoon, jossa 
tarjotaan kuuluvat automaattisesti ver kostoon saavat tukijärjestelmän edut käyttöönsä 
mm. käsi kirjan päi vitykset automaattisesti. 

 
Tukipalvelut  
Koulutusta: yhdessä oppimista ja kokemusten vaihtoa.  
Valtakunnallinen manageriverkosto: ti edottamista ja vuorovaikutusta.  
Materiaaliapua: täydentyvä harrastemanagerin käsi kirja, johon liitetään seuroissa toteu-
tettuja käytännön mallej a 
Kohtaamisia: kerran vuodessa valtakunnallisesti ja myös al ueellisia tapaamisia.  
Lajikohtaista tukea: vaihtelee lajeittain.  Lisäti etoa www.nuorisuomi.fi ja lajiliitot. 
 
Lisätietoja:  

Riitta Kemppainen-Koi visto 050 555 5617 riitta.kemppainen- koi visto@luukku.com 
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